Zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov
vo funkcii „hosťujúci profesor“
na Ekonomickej univerzite v Bratislave
V súlade s ustanoveniami § 12 ods. 1 písm. j) a § 79 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o vysokých školách“) môže rektor na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so
súhlasom vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len vedecká rada EU)
pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
hosťujúceho profesora.
Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len EU v Bratislave) a jej fakulty pri priznávaní
titulu „hosťujúci profesor“ postupujú podľa týchto zásad.
Článok 1
1. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii „hosťujúci profesor“ na
EU môže rektor so súhlasom vedeckej rady EU na návrh dekana uzavrieť s významným
odborníkom, ak ide o:
- preukázateľne medzinárodne uznávanú vedeckú osobnosť v príslušnom odbore
- osobnosť resp. uznávaného odborníka, ktorý prispeje k zvýšeniu úrovne pedagogickej
a vedeckej práce na univerzite a jej fakultách a bude prínosom pri zabezpečení
realizácie rozvojových a študijných programov na fakulte.
2. Preukazovanie významnosti osobnosti je založené najmä na:
a) publikačnej a inej vedeckej aktivite
b) zvlášť významných výsledkoch v hospodárskej alebo spoločenskej praxi.
3. Na hosťujúceho profesora sa vzťahujú ustanovenia § 75 zákona o vysokých školách
týkajúce sa profesorov, okrem odseku 6.
4. Na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov sa nevzťahujú ustanovenia § 77 zákona o
vysokých školách.
5. Pracovný pomer na miesto hosťujúceho profesora sa uzatvára na dobu aspoň jedného
semestra a najviac na dva roky.
Článok 2
1. Konanie na uzatvorenie pracovného pomeru s kandidátom na miesto hosťujúceho
profesora zaháji rektor na základe žiadosti uchádzača alebo pozývajúceho pracoviska
(fakulty, katedry), na ktorom by mal uchádzač pôsobiť.
2. Ak je žiadateľom pozývajúce pracovisko, súčasťou žiadosti musí byť aj vyjadrenie
uchádzača.
3. Ak je žiadateľom kandidát, súčasťou žiadosti musí byť aj stanovisko pracoviska, na
ktorom by mal pôsobiť a ktoré má zabezpečovať jeho hosťovanie.
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4. Návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
hosťujúceho profesora predloží rektorovi EU v Bratislave dekan fakulty s vlastným
vyjadrením.
5. Súčasťou návrhu je okrem žiadosti uchádzača alebo pozývajúceho pracoviska:
a) návrh na hosťujúceho profesora so stanoviskom dekana fakulty
b) charakteristika kandidáta na obsadenie funkčného miesta hosťujúci profesor na
Ekonomickej univerzite v Bratislave (podľa prílohy 1)
c) vyjadrenie uchádzača alebo pozývajúceho pracoviska podľa čl. 2 ods. 2 alebo 3
d) rozhodnutie vedeckej rady fakulty, ktorá návrh predkladá (výsledok hlasovania)
e) časový a obsahový plán hosťovania – pracovný program výučby na dobu priznania
titulu hosťujúci profesor
Článok 3
1. Rektor EU predloží návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto vysokoškolského
učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora na rokovanie vedeckej rady EU. Vedecká rada
EU posúdi splnenie podmienok čl. 1.
2. Ak vedecká rada EU uzná predložené podklady za nepostačujúce na rozhodnutie, vyžiada
si ich doplnenie.
3. Vedecká rada EU rozhoduje o návrhu tajným hlasovaním podľa článku 4, bod 5
Rokovacieho poriadku vedeckej rady EU.
4. Schválený návrh na obsadenie miesta vo funkcii hosťujúceho profesora postúpi rektor EU
v Bratislave dekanovi fakulty na zabezpečenie realizácie návrhu.
5. Ak vedecká rada EU návrh na obsadenie miesta vo funkcii hosťujúceho profesora
neschváli, rektor alebo dekan oznámi kandidátovi rozhodnutie o zamietnutí návrhu.
Článok 4
1. Ak vedecká rada EU návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora schváli, odovzdá rektor
kandidátovi na slávnostnom prijatí vymenúvací dekrét, v ktorom je uvedené, že je
oprávnený používať titul „hosťujúci profesor Ekonomickej univerzity v Bratislave“ počas
pôsobenia na EU v Bratislave.
Článok 5
1. Tieto zásady uzatvárania pracovného pomeru na miesta vysokoškolských učiteľov vo
funkcii „hosťujúci profesor“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave nadobúdajú
účinnosť schválením vedeckou radou EU dňa 23. októbra 2008.
2. Schválením predložených zásad sa zrušujú Zásady uzatvárania pracovného pomeru na
miesta vysokoškolských učiteľov vo funkciách hosťujúci profesor a hosťujúci docent
na Ekonomickej univerzite v Bratislave z 1.2.2004.
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dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor EU v Bratislave

Príloha 1

Obsah návrhu na hosťujúceho profesora
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Od uchádzača
I.
Žiadosť o vymenovanie za hosťujúceho profesora predsedovi vedeckej rady
fakulty
II.
Charakteristika kandidáta na obsadenie funkčného miesta „hosťujúci
profesor“ na Ekonomickej univerzite v Bratislave
1. Meno, priezvisko a tituly uchádzača
2. Osobné údaje
a)
b)
c)
d)
e)

Dátum a miesto narodenia
Vzdelanie
Aktuálne pracovisko a pracovné zaradenie
Doterajšia pracovná kariéra
Vedecko-akademická hodnosť, vedecká hodnosť / akademický titul, vedeckopedagogický titul (miesto a rok získania)

3. Vedeckovýskumná a odborná činnosť
a) Študijný odbor, na ktorý sa viaže funkcia hosťujúceho profesora
b) Riešené výskumné úlohy (domácich a medzinárodných grantových agentúr, resp.
iné výskumné projekty)
c) Prednášky na konferenciách, kongresoch, workshopoch
4. Hodnotenie doterajšej pedagogickej činnosti
a) Počet rokov pedagogickej činnosti
b) Účasť na zabezpečovaní prednášok / seminárov / cvičení (za posledných 5 rokov)
5. Publikačná činnosť uchádzača (podľa smernice MŠ SR č. 8/2007-R z 31. mája 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa Smernica č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov)
6. Členstvo v medzinárodných / národných organizáciách, redakčných radách a
profesionálnych združeniach
Od fakulty, ktorá návrh predkladá
I. Návrh na hosťujúceho profesora so stanoviskom dekana fakulty (adresovať na
rektora EU v Bratislave)
II. Rozhodnutie Vedeckej rady fakulty, ktorá návrh predkladá
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